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o momento em que escrevo,
os portugueses dispõem de
duas visões muito diferentes
sobre como sair da crise em que nos
encontramos. De um lado, o “manifesto dos 28” e, do outro, o “manifesto
dos 52”. Para o primeiro, a solução é
o limite do endividamento, o que implica uma drástica redução do investimento público, fonte de muitos males, sendo os maiores o TGV, o novo
aeroporto e as auto-estradas. Para o
segundo, a prioridade é a promoção
do emprego e a capacitação econômica, o que implica um forte investimento público (não necessariamente nos projetos referidos) pois só o
Estado dispõe de instrumentos para
desencadear medidas que minimizem
os riscos sociais e políticos da crise e
preparem o país para a pós-crise.
As diferenças entre os dois documentos são, antes de tudo, “genealógicas”. O primeiro é subscrito por
economistas, a grande maioria dos
quais ocupou cargos políticos nos
últimos quinze anos, e colaborou
na promoção da ortodoxia neoliberal
que nos conduziu à crise. O segundo
é subscrito por economistas e cientistas sociais que, ao longo dos últimos quinze anos, tomaram posições
públicas contra a política econômica
dominante e advertiram contra os
riscos que decorreriam dela. À partida há, pois, uma questão de credibilidade: como podem os primeiros estar tão seguros do seu saber
técnico se as receitas que propõem,
descontada a cosmética, são as mesmas que nos conduziram ao buraco
em que nos encontramos e em cuja
aplicação participaram com tanto
desvelo político?
Mas as diferenças entre os dois
documentos são mais profundas
que a descrição acima sugere. Separa-os concepções distintas da economia, da sociedade e da política.
Para o manifesto dos 28, a ciência
econômica não é uma ciência social;
é um conjunto de teorias e técnicas
neutras a que os cidadãos devem
obediência. Pode impor-lhes sacrifícios dolorosos — perda de emprego
ou da casa, queda abrupta na pobreza, trabalho sem direitos, inse-
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gurança quanto ao futuro das pensões construídas com o seu próprio
dinheiro — desde que isso contribua
para garantir o bom funcionamento
da economia entendida como a expansão dos mercados e a lucratividade das empresas. O Estado deve
limitar-se a garantir que assim aconteça, não transformando o bemestar social em objectivo seu, pois
mesmo que o quisesse falharia, dada
a sua inerente ineficiência.
Pelo contrário, para o manifesto
dos 52, a economia está ao serviço
dos cidadãos e não estes ao serviço
dela. Os mercados devem ser regulados para que a criação de riqueza
social se não transforme em motor
de injustiça social. Enquanto o bilionário Américo Amorim não terá

de cortar nas despesas do supermercado apesar de ter perdido montantes
astronômicos da sua imensa riqueza,
o mesmo não ocorrerá com o trabalhador a quem o desemprego privou
de umas magras centenas de euros.
Cabe ao Estado garantir a coesão social, acionando mecanismos de regulação e de investimento para que
a competitividade econômica cresça
com a proteção social. Para isso, o
Estado tem de ser mais democrático
e a justiça mais eficaz na luta contra
a corrupção.
É de saudar que haja opções e
que os portugueses disponham de
conhecimento para avaliar as consequências de cada uma delas. Em
tempos eleitorais é importante que
saibam que não há “uma única solu-

ção possível para sair da crise”. Há
várias e estas, sem deixarem de ser
econômicas, são sobretudo sociais e
políticas. Contudo, o pluralismo, para
ser eficaz, tem de ser equilibrado em
sua publicidade. Anoto, sem surpresa,
que apesar de vários jornais de referência terem dado voz equilibrada
aos dois manifestos, o mesmo não
sucedeu com o Público, cujo diretor
nos brindou com um comentário
ideológico e auto-desqualificante contra o manifesto dos 52. Este proselitismo conservador tem muitos antecedentes — quem não se lembra da
grosseira apologia da invasão do Iraque e da demonização de todos os
que se lhe opunham? — e talvez por
isso este jornal tenha os dias contados
enquanto jornal de referência.
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iscursos e práticas aparentemente superados pela conquista de direitos fundamentais reaparecem no cenário atual do direito e da política. Argumentos permeados de resquícios de uma postura autoritária, que põem em risco a
Constituição e a Democracia, ignoram a experiência histórica recente do país. A marca
desses discursos e práticas é o fato de que eles buscam sustentação exatamente na
Constituição e na Democracia. Trata-se de uma abordagem que, em última análise, lança
o direito contra si mesmo, a ser analisada neste número sobre o Neoconservadorismo.
O ressurgimento de posturas que relativizam direitos fundamentais, a despeito
de recorrerem como ponto de apoio a esses mesmos direitos, evidencia de forma
significativa a possibilidade de abuso da forma do direito. Comportamentos autoritários e que violam liberdades podem ser desencadeados sob a roupagem do direito.
O texto constitucional de 1988 não é capaz de prevenir contra isso, pois também
pode ser instrumentalizado. Em outras palavras, não há garantia de não retrocesso.
Tais práticas e discursos aqui chamados neoconservadores devem ser denunciados
e combatidos. Esse é o propósito desta edição do Observatório.
Alexandre Bernardino Costa indica a presença na Universidade de posturas que
se recusam à discussão político-ideológica e negam a possibilidade de a democracia
ser debatida sob a ótica do direito. Cristiano Paixão revela outra tentativa de reforma
da Constituição de 1988 mediante uma “Constituinte especial”, que representa na
verdade um esvaziamento da própria Constituição. Em entrevista, Paulo Abrão, Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, aborda a questão da memória e da luta pela reconstrução de uma narrativa do passado brasileiro. O sociólogo
Boaventura de Sousa Santos fecha o Observatório analisando algumas propostas que
se apresentam para a solução da crise econômica em Portugal.
O Observatório da Constituição e da Democracia não se furta de sua responsabilidade de apontar os excessos do hoje e propor uma reflexão sobre como lidar com
tais abusos.
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Os conservadores estão de volta!
Alexandre Bernardino Costa

N

a falta de nome melhor para
o fenômeno sócio-políticojurídico e epistemológico,
nós do Observatório da Constituição e da Democracia resolvemos
chamar o fato de “neoconservadorismo” que agrega a tentativa, por
parte de setores da sociedade, sobretudo das elites, de trazer de
volta discursos que foram superados há bastante tempo pelas lutas
democráticas e em especial, pela
constituição de 1988.
Essa postura conservadora tem
ocorrido no mundo todo. Após o 11
de setembro nos EUA e com a política
Bush na luta contra o terrorismo,
por exemplo, correu-se o risco de
transformar a tradição norte americana dos direitos civis para admitirse a violação de direitos fundamentais
contra nacionais e estrangeiros em
território americano e fora do país.
O símbolo mundial dessas violações
foi a prisão criada em Guantânamo.
O fenômeno, contudo, tem ocorrência no mundo todo. Seja nos conflitos entre israelenses e palestinos,
seja no tratamento dado aos imigrantes na Europa, inclusive com o
surgimento de um forte discurso
neonazista. Todos esses fatos têm
em comum um discurso que elege
um inimigo a ser enfrentado e que
afirma que a democracia estaria em
risco caso não fossem adotadas medidas estremas que suspendem a
eficácia dos direitos humanos para
o enfrentamento do perigo.
No Brasil não tem sido diferente,
ao contrario, as desigualdades sociais
aqui existentes tornam o problema
ainda maior em muitos aspectos. A
criminalização dos pobres pelos discursos contra os direitos humanos
sob a alegação de que são direitos
que protegem os bandidos foi ampliada para incluir os movimentos
sociais que buscam a efetivação da
constituição. Além disso, pela afirmação de que as políticas públicas
de inclusão geram privilégios.
Temos uma constituição democrática que foi elaborada após um
longo período de ditadura. Os conservadores afirmam que essa mesma
constituição concedeu direitos em

demasia, e inclusive propõe a mudança em seu texto por meio de reforma para suprimir esses direitos.
Paralelamente, nega-se a ditadura
que ocorreu no país, seria então
uma “ditabranda”, e que a reparação
das violações por parte do Estado
poderia gerar instabilidade em nosso
sistema político. Utiliza-se o argumento da democracia para ir contra
a democracia.
Na Universidade o discurso é o
mesmo, ainda que travestido de alguma sofisticação intelectual. São
construídos argumentos em torno
da necessidade de se negar a discussão político-ideológico, sob a
idéia de que não cabe ao direito discutir a democracia, que isso deveria

ser tarefa de outras áreas posto que
ao direito compete tão somente aplicar a lei que regula a sociedade, não
sendo tarefa do ensino e da pesquisa
e imiscuir-se em questões meta jurídicas. Esse argumento foi muito
utilizado para dar sustentação à ditadura no Brasil, pois impossibilita
a ciência do direito o questionamento
da legitimidade democrática das leis.
Quando há alguma sustentabilidade teórica nesses discursos conservadores, ela se dá pela apropriação
distorcida de autores que são ultrapassados do ponto de vista da epistemologia jurídica, sobretudo Hans
Kelsen e sua teoria pura do direito.
Outra possibilidade é a utilização de
autores como Carl Schmitt, ainda

que não assumidamente, que associaram o constitucionalismo ao autoritarismo. Por fim, quando há alguma base teórica contemporânea
ela ocorre por meio de autores que
poderíamos também chamar de neoconservadores, ou por visões corrompidas de autores que afirmam a
democracia. O fato é que há um conservadorismo se manifestando atualmente na teoria e na pratica do direito, e isso deve ser analisado com
muito cuidado, pois ele luta contra
a constituição e a democracia. Mas
ao mesmo tempo em que devemos
denunciá-los podemos refletir sobre
os argumentos já conhecidos e a repetição da historia que acontece
como farsa.
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OBSERVATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

NOTA DO CORRESPONDENTE

Jurisdição constitucional e legitimidade
Antonio Carlos Alpino Bigonha

E

ngana-se quem atribui aos
temperamentos dos ministros
Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa os ânimos acirrados de recente
sessão plenária no Supremo Tribunal
Federal. A nova feição do controle
de constitucionalidade promovida
pelos juristas brasileiros atribui ao
STF protagonismo que tende a atrair
para a Corte as contradições da sociedade civil, inerentes ao processo
político, para as quais os tribunais
não estão legitimados.
O parlamento estruturou-se como
sofisticado mecanismo da democracia para apaziguar as diferenças inerentes às vontades. Não é por acaso
que o processo parlamentar estabelece-se por meio de comissões,
representação partidária e bicameralismo, de modo que as contradições sejam conciliadas na promulgação da lei. A exigência de quorum,
a estabelecer medida de consenso
em torno da proposição, institucionaliza o processo de decisão, o que
tem como corolário mitigar o não
acatamento de algumas sugestões.
Desse modo, ao parlamento cabe
constatar as vontades vigentes na
sociedade. A vontade ganha representação com a proposição apresentada pelo partido. Como representante de parte da sociedade, o
partido apresenta sua colaboração
ao debate. Essa colaboração recebe
o nome de proposição. A fim de deixar de ser mera proposição e se converter em lei, a proposição precisa
ganhar no Parlamento o assentimento dos demais partidos, de modo
a se transformar em algo capaz de
obter a aprovação das demais partes.
É quando o projeto de lei, antes circunscrito a uma fração da sociedade,
ganha contornos universais. É assim
que filosofia política estabelece a
passagem da vontade à lei (razão),
sendo a vontade obra das partes e a
lei, do consenso.
Esse processo por si só sofisticado
ganha legitimidade na medida em
que representa, pelo voto, a sociedade. É assim que a democracia,
com os Parlamentos, soluciona a intricada questão da representação,
que por ser representação, nunca se

À beira do ridículo
Fabio de Sá e Silva

D

equipara à sociedade, razão pela
qual a democracia é sempre aberta
a modificações e a revisão daquilo
que fora ordenado.
Uma outra questão diz respeito
à oportunidade política e jurídica
surgida com a crise econômica
mundial. Essa crise, produzida no
centro do capitalismo, nos conduz
a uma mudança de paradigma não
apenas da economia, mas da definição dos papéis que cabem ao Estado desempenhar.
A desconfiança ante a atividade
estatal se materializa pelo estabelecimento de marco jurídico que significava desconfiança, traduzida em
termos jurídicos pela circunscrição
da administração ao princípio da
legalidade.
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A legalidade veio substituir a presunção de legitimidade dos atos da
administração. Com a legalidade, a
administração passa a reger-se por
uma lógica daquilo que aconteceu,
submetendo a inovação pela mesmice. Cabe ao Executivo e ao Legislativo voltar-se para os desafios e
para a constituição da realidade.
Logo, a exigência de constituição da
realidade é incompatível com a equiparação dos atos da administração
ao que já passou. Os atos do Estado,
por decorrerem da soberana manifestação do cidadão, é presumivelmente legítimo. É essa legitimidade
que permite que o Estado projete a
esperança de dias melhores.
A crise econômica mundial gerou
uma reviravolta na concepção das

estruturas do Estado, na relação
entre Estado e sociedade e em seu
paradigma. No cenário mundial, a
desconfiança antes circunscrita ao
Estado muda de lugar. Agora, é a
atividade econômica, a atividade
privada que se vê envolta em desconfiança e a legitimidade passa a
ser própria à atividade estatal.
Desse modo, a crise econômica
mundial confere ao Estado a missão
de estruturar de um modo novo as
relações sociais, jurídicas e econômicas e essas questões somente
podem ser realizadas se a legitimidade que decorre do voto for traduzida em marco jurídico apropriado, isto é, a administração pública é a instituição legítima para
constituir o futuro.

ois episódios recentes na mídia dos Estados Unidos dão
a medida de como anda o
conservadorismo neste país. O primeiro deles foi o levante dos conservadores (em termos fiscais) contra
as tentativas de Obama de estabelecer um orçamento robusto, capaz
de permitir não apenas o enfrentamento da crise econômica mas também o avanço de outras propostas
mais ousadas (e por isso mesmo
bem menos consensuais), tais como
a universalização do seguro-saúde.
Como no tempo em que vivemos
a não-intervenção do Estado na vida
social faz pouco sentido para as pessoas e mesmo para economistas que
defendem o livre mercado (mas reconhecem que diante de falhas de
mercado a atividade regulatória se
torna necessária), os conservadores
resolveram apelar para a simbologia.
Começaram a organizar dezenas de
“festas do chá” pelo país, recordando
o tempo no qual os pais-fundadores
se rebelaram contra a extorsão britânica e resolveram lançar as bases
de uma ordem jurídica e política
orientada à proteção “da vida, da liberdade e da busca pela felicidade”.
Mais que isso: lançaram uma campanha pedindo aos cidadãos para
que enviassem pelo correio saquinhos de chá aos parlamentares, como
um recado de que iriam resistir ao
ímpeto governamental de expropriar
o fruto do seu trabalho. E, abusando
da flexibilidade lingüística do inglês,
criaram um novo verbo (to teabag)
para batizar o movimento (Teabag
Obama, Teabag Washington, Teabag
Congress e por aí vai).
A brincadeira durou pouco. É
que antes mesmo desta iniciativa
conservadora, o verbo to teabag já
representava uma gíria bastante
popular nos EUA , cujo conteúdo
(alusivo a um certo ato sexual) o
leitor pode conferir por si mesmo
no site www.urbandictionary.com.
A mídia mais liberal não demorou
para tirar um grande sarro dos conservadores, denunciando a imensa
desconexão que existe entre esse

grupo e a maioria dos cidadãos
americanos que vivem nas grandes
cidades (onde as gírias e as desigualdades são mais presentes que
nos ricos subúrbios nos quais provavelmente moram os integrantes
do “movimento” do teabagging).
Poucos dias depois foi o status
jurídico da relação entre pessoas de
mesmo sexo que acabou entrando
na mira (desta vez dos chamados
conservadores sociais). Tanto por
iniciativa de Tribunais quanto por
iniciativa de legisladores, um número
cada vez maior de Estados vem admitindo a possibilidade de uniões
civis e até mesmo casamento entre
homossexuais. Um ponto alto desse
movimento foi alcançado há poucos
meses, quando a Suprema Corte de
Iowa (um Estado de perfil rural e,
por conta disso, de orientação bastante conservadora) julgou inconstitucional uma lei que proibia o casamento gay.
Tudo isso traz dois compreensíveis temores aos conservadores. De
um lado, o temor de que se desencadeie um efeito cascata entre os
Estados, no sentido de que cada vitória específica gere mais mobilização e reduza a resistência dos políticos e Juízes nos Estados vizinhos
em relação ao tema. De outro lado,
o temor de que o aumento do contraste entre Estados que permitem
e Estados que proíbem o casamento
homossexual torne este assunto nacionalmente significativo e obrigue
a Suprema Corte do país a se posicionar a respeito dele, ao invés de
considerá-lo prerrogativa individual
de cada Estado como até agora os
Ministros têm feito.
Diante dessas “ameaças,” dá até
prá entender o tom acuado que os
conservadores da Organização Nacional pelo Casamento acabaram
por adotar na campanha de mídia
que estão lançando em todo o país.
O vídeo produzido por essa ONG
conservadora exibe pessoas dizendo
que “há uma tempestade sendo formada, com nuvens sombrias e fortes
trovoadas” (o modo como aludem
ao casamento gay). Lembrando o
episódio Regina Duarte nas eleições

de 2002, uma das atoras prossegue:
“Eu tenho medo”. Outra diz: “Minha
liberdade será retirada”. E dois outros se revezam na conclusão: “A
tempestade está chegando” ... “Mas
há esperança. Uma coalizão de pessoas de todos os credos e cores está
sendo formada para defender o casamento”.
Novamente, a estratégia acabou
soando ridícula. O comediante Stephen Colbert, do site www.colbertnation.com, tratou logo de fazer uma
paródia com o vídeo, criando piadas
hilárias a partir do mote da tempestade e das várias expressões amedrontadoras utilizadas na produção
original. “Você sabia que se o casamento homossexual for aprovado
pelos 50 Estados, o casamento heterossexual se tornará ilegal?,” brincava uma das atoras que participaram do vídeo-paródia de Colbert.
O mais interessante disso tudo é
pensar no que permite ridicularizar
tão facilmente as recentes campanhas conservadoras. Um dos fatores
pode ser, evidentemente, o tempo.
Tanto a luta por ajuste fiscal quanto
a oposição ao casamento homossexual parecem um pouco “fora de lugar” numa sociedade que está rediscutindo as suas prioridades depois
das muitas crises herdadas do governo Bush (embora gestadas desde
Reagan). Outro pode ser o declínio
dos republicanos no Executivo e no
Legislativo, o que retira dos conservadores os canais simbólicos e administrativos de que dispunham para
fazer avançar determinados pontos
de sua agenda, como a oposição ao
aborto e vários direitos civis. Sem
contar com a maioria nas instituições
governamentais e com a figura influente do Presidente, os conservadores são obrigados a uma maior
exposição pública e a formular argumentos convincentes em favor de
suas bandeiras. Uma tarefa em que,
obviamente, têm falhado.
O problema é que esses momentos de completa transparência, nos
quais grandes questões sobre o direito e a cidadania podem ser amplamente discutidas num contexto
de “esfera pública,” não são neces-

sariamente uma constante em sociedades motivadas pelo consumo
e articuladas antes de tudo por noções de mercado (cujo foco está no
indivíduo). A eleição de Obama parece ter catalisado um processo pelo
qual a lógica do mercado se deixa
substituir temporariamente pela lógica da polis, mostrando que mesmo
a maior democracia do mundo ainda precisa se tornar mais democrática. Resta saber se a sociedade americana saberá preservar esse processo e enfrentar os riscos que ele
contém, dos quais o debate sobre a
tortura em Abu-Ghraib já dá um
instigante exemplo. Mas esta é mais
uma daquelas histórias que fica prá
outra vez.
A campanha pelo teabagging
mostra a imensa desconexão que
existe entre os conservadores e a
maioria dos cidadãos americanos
que vivem nas grandes cidades (onde
as gírias e as desigualdades são mais
presentes que nos ricos subúrbios
nos quais provavelmente moram os
integrantes do “movimento”).
Lembrando o episódio Regina
Duarte nas eleições de 2002, a Organização Nacional pelo Casamento
reage ao avanço do casamento homossexual dizendo: “Eu tenho medo”.
O problema é que momentos de
transparência, no qual grandes questões sobre o direito e a cidadania
são tematizadas numa esfera pública,
não são necessariamente uma constante em uma sociedade motivada
pelo consumo e articulada por noções de mercado.

